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قراءة نقدية يف فيلم (كلكام�ش) ملحمد توفيق

كالكيت

 عالء املفرجي

تقني��ة االرجت��ال والإم�س��اك بامل�صادف��ة الفني��ة
ال يحتاج بع�ض الأفالم الوثائقية
ومعمق في المو�ضوع
طويل
بحث
�إلى
ٍ
ّ
ٍ
الذي يريد �أن يتعاطى معه المخرج،
خ�صو�ص ًا �إذا كانت الفكرة الرئي�سة
رتجلة كما هو الحال في فيلم
ُم َ
(كلكام�ش والكواكب الثالثة)
لمحمد توفيق .فلقد جاء المخرج
�إلى لندن مدجج ًا بكاميرته فقط
من دون �أية فكرة طارئة في ذهنه
عن الفيلم الذي يروم �إنجازه .وكل
الذي فعله هو �أنه و�ضع في ذهنه
ثالث �شخ�صيات عراقية معروفة
وهم الفنان الت�شكيلي في�صل لعيبي،
وال�شاعر فا�ضل ال�سلطاني ،وعازف
العود �أحمد مختار .وقبل �أن يقدح
المخرج محمد توفيق �شرارة الفكرة
�أخرج في�صل لعيبي كتابه الفني
ال�صادر حديث ًا وعدداً من كاتولوغات
معار�ضه الفنية ال�سابقة التي قد
ِّ
تحفزهم على اختيار ثيمة ما
يتفقون عليها جميع ًا

لندن /عدنان ح�سني �أحمد
وم ��ا �إن فت ��ح الكت ��اب الفن ��ي ال�ضخم حت ��ى الحت لنا
�ص ��ورة كلكام� ��ش ،والث ��ور ال�سم ��اوي ،وم ��ا �إىل ذلك
م ��ن �شخ�صي ��ات �أول ملحم ��ة يف التاري ��خ الب�ش ��ري.
ت ��رك لهم املخ ��رج �أمر اختي ��ار الفك ��رة الرئي�سة �شرط
�أن ت�أخ ��ذ اجتاه� � ًا واح ��د ًا ،وال تت�شظ ��ى باجتاه ��ات
متع ��ددة .اعرت�ض في�صل ممازح ًا عل ��ى ال�سري باجتاه
واحد ،لأنه يريد �أن يختل ��ف مع �أقرانه ،ورمبا مي�شي
باالجت ��اه املعاك�س ،كما اعرت�ض �أحمد على جملة (لكم
كل احلري ��ة) الت ��ي مل ن�ألفه ��ا من قبل ،طامل ��ا �أن النظام
العرب ��ي يقدم ه ��ذه احلري ��ة ّ
بالقطارة وعل ��ى جرعات
�صغ�ي�رة .ذه ��ب املخ ��رج �أبعد م ��ن ذلك حينم ��ا منحهم
حري ��ة احلركة يف من ��زل املخرج ف ��اروق داوود الذي
�صوِّ ر فيه الفيلم ،خ�صو�ص ًا و�أن معامل القلق الإبداعي
كان ��ت مرت�سم ��ة على ال�شاع ��ر فا�ض ��ل ال�سلطاين الذي
يبح ��ث يف ق ��رارة نف�س ��ه ع ��ن من ��اخ خا� ��ص للحظت ��ه
الإبداعي ��ة ،ورمبا ال ت�أت ��ي الق�صيدة يف ح�ضرة �أنا�س
�آخري ��ن و�أم ��ام ع�ي�ن الكامريا الت ��ي ال يفل ��ت منها �أي
�ش ��يء .لذل ��ك خاطبه ��م املخرج جميع� � ًا ب� ��أن يتحركوا

بالطريقة الت ��ي تنا�سبهم ،ولي�س هن ��اك �أية حمددات،
فالكام�ي�را ت�ستطي ��ع �أن تتح ��رك وتر�ص ��د الأ�شخا�ص
الثالث ��ة من دون �أية �إ�شكاالت ،كما منح ال�شاعر فا�ضل
ال�سلط ��اين امتياز ًا �آخر ب�أن يل ��ج �إىل الغرفة ويختلي
مع نف�سه ك ��ي ي�ستدرج الق�صيدة من مكمنها الغام�ض،
ثم التفت �إىل في�صل وخيرّ ه بني �أن ي�ضع ورقة الر�سم
عل ��ى الأر�ض �أو عل ��ى (ال�ستان ��د) ،وكل الذي طلبه يف
نهاية الأمر هو التلقائية يف العمل والأداء لكي مي�سك
بامل�صادفة الفنية طاملا �أنه مل يبحث يف مو�ضوعه ،ومل
يتهي� ��أ له من قبل .ال ��كل يعتقد �أن ال�شاع ��ر رمبا يكون
املب ��دع الأك�ث�ر ق ��درة على اج�ت�راح الفكرة م ��ن غريه،
لذل ��ك �ألق ��ى في�صل ه ��ذه املهمة عل ��ى ال�سلط ��اين فقال
الأخري على الفور( :يف الب ��دء كان النهر) متماهي ًا مع
الفك ��رة الإجنيلي ��ة (يف الب ��دء كانت الكلم ��ة) ،معتمد ًا
يف ت�ص ��وره ه ��ذا عل ��ى الع ��راق ،ولي� ��س عل ��ى لن ��دن
الت ��ي يقيم فيها من ��ذ �سبع ع�ش ��رة �سنة ،فه ��ذا ال�شاعر
م�سكون بالع ��راق ،وال غراب ��ة �أن يحمله بني جوانحه
�أو ي�ضع ��ه يف خميلته املتقدة حق� � ًا .لذلك ف�إن ال�صورة
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خمرجون خم�ضرمون وفيلم �صامت

الأوىل الت ��ي قف ��زت �إىل ذهنه هي �ص ��ورة النهر الذي
يواجه ��ك و�أنت تذهب �إىل كرد�ستان العراق� ،أو تهرب
منه ��ا �إىل الع ��امل املفت ��وح .ف�ص ��ورة اله ��روب الفردي
�أو اجلماع ��ي را�سخ ��ة يف �أذه ��ان غالبي ��ة العراقي�ي�ن،
وخ�صو�ص ًا املعار�ضني للأنظمة القمعية .عازف العود
�أحم ��د خمتار مل يتوفر على فكرة ما يف اللحظة ذاتها،
ب ��ل �أنه اعترب خل ��و ذهنه من الأف ��كار �أحيان ًا جزء ًا من
العوامل الإبداعية! بدا في�ص ��ل وك�أنه يهيئ احلا�ضنة
الإبداعي ��ة حينما يق ��ول ب�أن املو�ض ��وع �سي�أتي حينما
نر�س ��م �أو نع ��زف �أو نفك ��ر ،ولكن ��ه �أردف قائ�ل� ًا ب�أن ��ه
م�ستعد لأن يخو�ض يف �أي ��ة ثيمة يقرتحونها .ويبدو
�أن بع�ض ال�صور التي ت�ضمنها كتاب في�صل الت�شكيلي
ق ��د ح ّفز �أحمد لأن يق�ت�رح ثيمة (كلكام�ش) ،وهي ثيمة
منا�سب ��ة وعميقة ج ��د ًا ،خ�صو�ص� � ًا و�أن الفنان في�صل
لعيبي وال�شاعر فا�ض ��ل ال�سلطاين منهمكان بكلكام�ش
وق�ص ��ة بحثه امل�ؤرقة عن اخللود .بد�أت الفكرة تت�ضح
الآن حينما ح�سم في�ص ��ل الأمر وقال ب�أن كلكام�ش هي
الثيم ��ة املنتخبة هنا ،لأنها تنط ��وي على فكرة البحث
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عن اخللود ،وحتقيق امللذات الإن�سانية� .أ�ضاف �أحمد
ب� ��أن كلكام�ش خيال مفتوح ينطوي على �أ�شياء كثرية،
فه ��و درام ��ا ،وعم ��ل نحت ��ي ،وت�شكيلي وم ��ا �إىل ذلك.
أوان و�آخ ��ر على الرغم
الب ��د للمخ ��رج �أن يتدخل ب�ي�ن � ٍ
م ��ن احلرية التي منحها �إياه ��م يف التفكري واالنتقاء،
و�سب ��ب ّ
تدخل ��ه هو الإعالن ع ��ن �شرطه الوحي ��د (ب�أن
ال يبق ��ى كلكام� ��ش يف �إط ��اره التاريخ ��ي) خ�شي ��ة من
ال�سق ��وط يف ف ��خ اجلمود .يريد ال�سلط ��اين �أن مي�سك
بع�ص ��ب الفكرة الناب�ض لذل ��ك ي�ستف�سر من في�صل عن
املعن ��ى العميق ال ��ذي ميثله كلكام� ��ش بالن�سب ��ة �إليه،
فري ّد عليه ب� ��أن كلكام�ش وعى �إ�شكالي ��ة الوجود ،و�أن
الإن�سان يح ��ب هذه احلياة �إىل �أبعد ح ��د ،لكنها حياة
ق�ص�ي�رة وفانية ،و�أن كل هذه املُتع ،واللذات ،وا ُ
حلب،
وجماليات الطبيعة �سوف تنتهي ذات يوم .لقد حتدّى
كلكام�ش هذه احلقيق ��ة و�أراد �أن يهزم املوت بوا�سطة
البحث عن الع�شبة التي متنحه اخللود� .أيّد ال�سلطاين
ه ��ذه الفك ��رة م�ضيف ًا �إليها ب� ��أن الإن�سان كلم ��ا تقدّم به
الزم ��ن ازداد عنده الن ��زوع لأن يرتك �شيئ� � ًا ما وراءه
يخ ّل ��د ذكره ،فيما ذهب �أحم ��د �إىل �أن البحث عن �سبب
الوج ��ود ه ��و �أجمل م ��ا يف الفك ��رة .وت�س ��اءل �إن كان
اخلل ��ود هو �سب ��ب الوجود �أم ال؟ و�أك ��د �أهمية البحث
نف�سه ��ا ،وهذا االن�شغال بحد ذاته يعطي احلياة معنى
�أك�ب�ر ،لذلك ا�ستنج ��د بالنف� � ّري الذي ق ��ال�( :إن �أجمل
الأ�شي ��اء تل ��ك الت ��ي مل تولد بع ��د) .يعتق ��د ال�سلطاين
ب�أن ه ��ذه احلياة �أبدية وال تنته ��ي ذات يوم ،لكن ملاذا
ميوت الإن�س ��ان فيم ��ا ا�ست�أثرت الآله ��ة باخللود؟ هذا
�س� ��ؤال جوه ��ري يجرتح ��ه ال�شاع ��ر ال�سلط ��اين الذي
ينعت امل ��وت بالقبح ،وي�صف احلي ��اة باجلمال الآ�سر
ال ��ذي ي�ستح ��ث الإن�سان للبح ��ث عن ع�شب ��ة اخللود.
�أم ��ا الفنان في�صل فه ��و ي�ؤكد �أن الأدي ��ان نف�سها ت�ؤكد
مو�ض ��وع اخلل ��ود ومتنحنا نوع ًا من الأم ��ل ،مبا فينا
كلكام� ��ش ،باخلل ��ود ،لأن الإن�س ��ان بطبيعت ��ه ال يري ��د
�أن مي ��وت ويفارق هذه احلياة اجلميل ��ة الباذخة .يف
امل�شه ��د الثاين من الفيل ��م يفر�ش في�ص ��ل ورقة الر�سم
عل ��ى الأر� ��ض ،ويب ��د�أ �أحمد بالع ��زف املرجت ��ل ،فيما
يق ��ول ال�سلط ��اين ب�أنه يرجت ��ل ال�شع ��ر �أول مرة على
�شاكل ��ة �أج ��داده ال�شع ��راء .وقب ��ل �أن يل ��ج �إىل غرفته
ليختل ��ي مع نف�سه ي�س�أل �صديق ��ه في�صل �س�ؤا ًال حمدد ًا
�سيختت ��م به ��ذا الفيل ��م :م ��ا ال ��ذي يفعل ��ه كلكام�ش يف
لوح ��ة في�صل لعيبي؟ فري ّد علي ��ه في�صل ب�أنه جنح يف
الإم�ساك بخيط الفكرة �أو بالقب�ض على هذه امل�صادفة
الفني ��ة الرائعة الت ��ي �ستكون عنوان ًا بارع� � ًا لق�صيدته
التي متخ�ضت ج ّراء ه ��ذه اللحظات الإبداعية القلقة.
ال�ش ��ك يف جمالية الق�صيدة الت ��ي كتبها ال�شاعر فا�ضل
ال�سلط ��اين ،وهي حتت ��اج ملقال ��ة نقدية خا�ص ��ة ،لكنه
�أوجز م ��ن خاللها معاناة العراقي�ي�ن جميع ًا وحمنتهم
الأزلية التي تتمحور ح ��ول الدم املُراق حينما قال يف
رب
خامتة ه ��ذا الن�ص ال�شعري املُع�ِّب�:ررِّ ( :وح�شان �أم ح ٌ
على الورق � /أم د ٌم يراق منذ �ستة �آالف �سنة  /على...
الع ��راق) .انته ��ى ال�سلطاين من ق ��راءة ن�صه ال�شعري
العمي ��ق ،فيما و�ضع في�صل مل�ساته الأخرية على لوحة
(كلكام� ��ش) التي ختمت الفيلم بخط ��اب ب�صري �شديد
التعبري بد�أ من م�صادف ��ة فنية مرجتلة وانتهى بلوحة
جميلة ،ون�ص �شعري مك ّثف ،ومو�سيقى ح ّرة انبثقت
من اللوحة والق�صيدة يف � ٍآن معا.

الإبداع يف قب�ضة التحرمي
كان م ��ن الطبيعي جد ًا �أن تكون ال�سينم ��ا امل�صرية بتاريخها
ورموزه ��ا الهدف الأول حلم�ل�ات الت�ضييق عل ��ى احلريات،
بع ��د ت�سيد الإخوان امل�شهد ال�سيا�س ��ي يف م�صر �أعقاب ثورة
 25يناي ��ر ،باعتبار �أن ال�سينما وعلى امت ��داد تاريخها كانت
الأك�ث�ر ج ��ر�أة يف اخ�ت�راق التابوه ��ات بثالوثه ��ا "اجلن�س،
والدين ،وال�سيا�سة" ف�ض ًال ع ��ن ا�ستقطابها لطيف وا�سع من
اجلمهور ،وت�أثريها على ت�شكيل ر�أي عام يف بلد مثل م�صر.
وت ��كاد م�شكلة ال�سينما م ��ع الرقابة مبختلف م�سمياتها تكون
حا�ضرة يف جميع مراحل تطور هذا الفن يف م�صر.
فاملتتب ��ع لتاري ��خ ال�سينم ��ا يف م�ص ��ر ومنذ والدته ��ا ال يجهد
نف�س ��ه يف ر�صد العالقة امللتب�سة ب�ي�ن االثنني و�إن كان �سيف
املحظ ��ور ال�سيا�س ��ي ه ��و املهيمن فيه ��ا وامل�سل ��ط ،ولأ�سباب
خمتلفة ،باختالف طبيعة الظ ��روف االجتماعية وال�سيا�سية
يف تاري ��خ ه ��ذا البل ��د ،وكان �أكرث ح ��دة يف ال�سن ��وات التي
�أعقبت هزمية  67وال�سنوات الالحقة مع �أفالم مثل (الكرنك)
و(�ش ��يء من اخل ��وف) وغريه ��ا ب�سب ��ب التعر� ��ض واحيان ًا
ب�شكل وا�ضح للحكم النا�ص ��ري ،وكان فيها الرقيب متج�سد ًا
يف امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية النافذة.
وه ��ذا ال يعن ��ي �أن املحظ ��ور الدين ��ي كان غائب� � ًا ،خا�صة مع
�أف�ل�ام تعر�ضت له ب�ش ��كل مبا�شر �أو م ��وارب ..م�شكلة الفنان
يو�س ��ف وهبي مع مل ��ك م�صر يف ع�شريني ��ات القرن املا�ضي
�إ�شارة وا�ضحة لهذا املو�ض ��وع ،عند ا�شرتاكه يف فيلم تركي
ع ��ن حياة النبي حممد ..لك ��ن مثل هذا املحظور مل يكن ميثل
حدة غريه.
اال�ستهداف �إذن كان متوقع ًا من قبل �أهل ال�سينما ،ولكن ما كان
غري متوقع هو �أن اال�ستهداف كان بـ(�أثر رجعي) �أو لت�صفية
ح�س ��اب �سابق ،كما ح�صل م ��ع النجم عادل �إمام ،عندما �صدر
حك ��م ق�ضائ ��ي بحب�سه و�إيق ��اع الغرامة علي ��ه لبطولته �أفالم
نفذت بحق ��ب �سابقة ،وجد فيها �أ�صحاب الدعوى �أنها ت�سيء
�إىل الأدي ��ان وت�سخر منها (ك ��ذا!) .ولأن احلرية هي الف�ضاء
الذي ينتع�ش فيه الإبداع ،ف�إن م�ستقبل الإبداع يف ظل �سيادة
ذهني ��ة التحرمي ،بقوة املمار�س ��ة الدميقراطية التي ال ندري
كيف ال يتعاطى معها الفكر الظالمي املغلق كونها فرية وافدة
ي�سوقه ��ا لنا الكفار ..هذا امل�ستقبل �سيكون بال �شك بال �أفق..
وهو م�صري ي�شمل رمبا كل �أجنا�س الإبداع..
�ألي�س ��ت املفارق ��ة �أن يت�ص ��در ال�سينمائي ��ون انتفا�ضة �شعب
م�ص ��ر من ��ذ يومه ��ا الأول حتري�ض� � ًا وم�شارك ��ة ،ث ��م يكونوا
�ضحاياها عندما تنت�صر..؟
لقد �سلط الإع�ل�ام املرئي ال�ضوء على م�شاركة رموز ال�سينما
وجنومه ��ا من ��ذ اليوم الأول الندالع الث ��ورة وهو �أمر كان له
اث ��ر وا�ض ��ح يف التعبئة ورف ��ع احلما� ��س ..ومازالت �صورة
املخرج القدير خالد يو�سف مع زمالئه يف الذهن ،التي تظهر
حما�سهم لإجناح الثورة.
وكان ال�سينمائيون يف م�صر هم ال�سباقون بعد جناح الثورة
و�سقوط �صنم اال�ستب ��داد ،يف توثيق �أحداثها من خالل عدد
م ��ن الأف�ل�ام والوثائقي ��ات الت ��ي انت ��زع بع�ضه ��ا جوائز يف
مهرجانات دولية..
الإجراءات الأخرية للوالة اجلدد يف م�صر ت�ستهدف احلرية
الت ��ي ق ��دم ال�شع ��ب امل�ص ��ري م ��ن اجله ��ا الأرواح والدم ��اء،
وال�س�ؤال هل �ستتخذ املواجهة هذه املرة �شك ًال �آخر من �إثبات
الوج ��ود؟ وهل �سينح�سر الإبداع يف مواجهة فتاوى الت�شرد
والتحرمي؟ �أم �أن لرجال الإبداع كلمتهم؟

بدء اال�ستعدادات ملهرجان اخلليج ال�سينمائي اخلام�س
املدى الثقايف
ب ��دات اال�ستعدادات النط�ل�اق الدورة اخلام�س ��ة من مهرجان
اخلليج ال�سينمائي؛ احل ��دث ال�سنوي الذي يحتفي ب�إبداعات
ال�سينما اجلريئة والتجريبي ��ة واملعا�صرة يف منطقة اخلليج
العرب ��ي ،والذي يقام خالل الف�ت�رة املمتدة بني � 16-10إبريل
.2012
ويُعترب مهرجان اخلليج من�ص ًة فريدة للقاء واحلوار ،حتت�ضن
املواه ��ب اخلليجي ��ة ،وتعرفه ��ا �إىل ال�ضي ��وف واجلمه ��ور

احلا�ض ��ر .و�س ُتعر�ض خ�ل�ال دورة املهرجان له ��ذا العام �أفالم
ق�صرية ووثائقية وروائية طويلة �ضمن ثالث فئات :امل�سابقة
الر�سمية اخلليجية للمخرجني املحرتفني والطلبة ،وامل�سابقة
الر�سمي ��ة الدولية للأفالم الق�ص�ي�رة� ،إ�ضافة �إىل جمموعة من
الربام ��ج الت ��ي ُتقام خارج �إط ��ار امل�سابقت�ي�ن الر�سميتني ،مبا
فيها برنامج "حتت ال�ضوء" ،وبرنامج "�سينما للأطفال".
كم ��ا �سيتي ��ح املهرج ��ان له ��واة ال�سينم ��ا فر�ص ��ة امل�شاركة يف
الدورات التدريبية االحرتافية ،واجلل�سات النقا�شية خلرباء

القطاع ،واملنتديات ،وغريها من الأن�شطة اخلا�صة .و�ستكون
عرو�ض الأف�ل�ام امل�شاركة كافة مُتاحة باملجان لعامة اجلمهور
احلا�ضر.
ي�ش ��ار �إىل �أن الدورة اخلام�سة ملهرج ��ان اخلليج ال�سينمائي،
للع ��ام  ،2012حتظى بدعم من "هيئة دب ��ي للثقافة والفنون"
(دب ��ي للثقافة) ،وبالتعاون مع "مدينة دبي لال�ستوديوهات".
و�ستك ��ون طريان الإمارات� ،شركة اخلط ��وط اجلوية الرائدة
يف دبي ،ال�شريك الر�سمي للمهرجان.

حفلة ع�شاء �سيا�سية

دراما املثقفني لبوالن�سكي لي�ست مع ّقدة مبا يكفي
جناح اجلبيلي
�أعلن ��ت الأكادميي ��ة الأمريكي ��ة
لفن ��ون ال�سينم ��ا تر�شيحاته ��ا
لل ��دورة  84جلوائ ��ز الأو�س ��كار
ويع ��د الفيلم امل�صن ��وع بالأبي�ض
والأ�س ��ود "الفن ��ان" برت�شيح ��ه
لع�ش ��ر جوائ ��ز مفاج� ��أة ال ��دورة
احلالية ويخو�ض معرتك �أو�سكار
هذا العام خمرجون خم�ضرمون
مثل مارت ��ن �سكور�سيزي بفيلمه
"هيوغو" الذي يت�صدر القائمة
بـ 11تر�شيحا ً ،وودي الن بفيلمه
اجلمي ��ل "منت�ص ��ف اللي ��ل يف
باري� ��س" ،واملب ��دع املق ��ل ترن�س
مالك يف فيلمه "�شجرة احلياة"
ال ��ذي ح�ص ��ل عل ��ى جائ ��زة
ال�سعف ��ة الذهبي ��ة يف مهرجان
كان للع ��ام املا�ض ��ي ،واملخرج
الكب�ي�ر �ستيف ��ن �سبيل�ب�رغ
بفيلم ��ه "ح�ص ��ان احل ��رب".
ومن خالل �ألق ��اء نظرة على
قائمة الرت�شيح ��ات نرى �أن
ثم ��ة �أفالم ًا كان ��ت ت�ستحق
الرت�شي ��ح يف ر�أي ��ي قد مت
ا�ستبعادها مثل فيلم " دعنا

نتكل ��م ع ��ن كيف ��ن Lets Talk
 ،"about Kevinو�أداء
املمثل ��ة تيل ��دا �سوينت ��ون الرائع
يف ه ��ذا الفيل ��م وق ��د مت تر�شي ��ح
�أف�ل�ام ال ت�ستح ��ق الرت�شيح مثل
"الفت ��اة ذات و�شم التنني" وهو
فيل ��م �إع ��ادة  remakeلفيل ��م
�سويدي بالعنوان نف�سه وقد تهي�أ
يل ر�ؤية الن�سخة ال�سويدية التي
تفوق ��ت على الن�سخ ��ة الأمريكية
يف الأداء والإخراج .كما �أن هناك
�أفالم� � ًا مهمة مل تر�شح لأي جائزة
مثل فيلم "املذبحة "carnage
للمخرج املبدع رومان بوالن�سكي
وكان �أداء املمثلني رائع ًا ي�ستحق
الرت�شي ��ح مث ��ل

جودي فو�سرت الت ��ي بلغت القمة
يف ه ��ذا الفيل ��م .كذل ��ك مل ير�شح
فيل ��م "ج ��ي �أدغ ��ار" للمخ ��رج
واملمث ��ل املخ�ض ��رم كلين ��ت
�أي�ست ��وود وكان متثيل ليوناردو
دي كابرييو ثري ��ا .وكذلك املمثل
ريان كو�سلنغ ال ��ذي �أدى بروعة
يف فيلم ��ي "داري ��ف" و" ك ��رة
امل ��ال" �أو ماي ��كل فا�سبن ��در يف
فيلم "ع ��ار" � Shameأو مايكل
�شان ��ون يف فيل ��م "احت ��ذ ملج� ��أ
� "Take a Shelterأم ��ا يف
قائم ��ة الرت�شيح ��ات لأح�سن فيلم
�أجنبي ف�ل�ا ري ��ب �أن التحيز كان
وا�ضح� � َا يف ا�ستبعاد فيلم املبدع
املودوف ��ار "اجلل ��د ال ��ذي �أعي�ش
في ��ه"� .أما فيل ��م "انف�صال نادر
عن �سيمني" لأ�صغ ��ر فرهادي
ف ��كان ب�ل�ا �ش ��ك ن�ص ��ر ًا كب�ي�ر ًا
لل�سينما الإيراني ��ة و�إبداعاتها
امل�ستم ��رة ون�ش�ي�ر �أي�ض� � ًا �إىل
ممثلني �آخرين مثل كريا نايتلي
يف فيلم "طريقة خطرة" والفيلم
امله ��م  50 / 50ال ��ذي مل يت ��م
تر�شيح ��ه م ��ع �أن ��ه ي�ستح ��ق ذلك
لأدائه و�إخراجه الرائع.

ترجمة :عبا�س املفرجي
فيلم روم ��ان بوالن�سكي اجلديد هو قطعة
فنية خفيفة وقليلة العدد ،تدور يف الزمن
الواقع ��ي يف �شق ��ة نيويوركي ��ة ،ومبني ��ة
عل ��ى م�سرحية م ��ن ت�أليف يا�سم�ي�ن ريزا،
الت ��ي �شارك ��ت �أي�ض ��ا يف كتاب ��ة �سيناريو
الفيل ��م .يف �أف�ضل حاالته ،ه ��ذا الفيلم هو
قطعة هجائية عن اللياق ��ة البورجوازية؛
يف �أ�سوئها ،هو قطعة حمكمة ال�شد لع�شاء
م�سرح ��ي باه� ��ض الثم ��ن ،ع ��ن مو�ض ��وع
مناظ ��رة خجولة بوا�سط ��ة ،واىل وحول،
املثقفني.
جودي فو�سرت وجون �سي رايلي ،اللذان
يلعب ��ان دوري بينيل ��وب وماي ��كل ،هم ��ا
زوجان ح�سنا النية ،ي�صاب �إبنهما بجروح
خطرية يف عراك مع فتى �آخر ،ووالدا هذا
الفتى املعتدي ،نان�سي و�ألن ،اللذان يلعب
دوريهما كيت ون�سلِت وكري�ستوفر والتز،
ميكن من النظر �إليهما التقدير ب�أنهما �أكرث
غنى وتهذيبا من نظرييهما ــ يح�ضران من
�أجل حمادث ��ة متح�ضرة عل ��ى نحو مفرط
ك ��ي ي�سوّ يا امل�شكلة .ينته ��ي هذا ،بالطبع،
�إىل التح ��وّ ل �إىل �شج ��ار لفظ ��ي اعقد مما
يف ملع ��ب �أطف ��ال .خط ��وط املعركة تكون
متعادلة.

يف البداي ��ة ،يك ��ون الو�ض ��ع متوت ��را
عل ��ى نحو م� ��ؤمل ،لك ��ن ،يف ما بع ��د ،تبدد
التط ��ورات امل�ضحك ��ة ج ��زء ًا كب�ي�را م ��ن
الرتق ��ب القل ��ق .الو�ض ��ع ال ��ذي يوح ��ي
بره ��اب االحتج ��از وق ��رب املواجه ��ة ،مع
االغتي ��اظ النا�ش ��ئ عن ذل ��ك ،ينطوي على
�ش ��يء م ��ن ديفيد مامي ��ت �أو ني ��ل البوت.
(حت ��رمي الإ�س ��اءة اىل الأطف ��ال ق ��وي.
ميكن التفك�ي�ر �أي�ضا برواي ��ة كري�ستو�س
ت�سيولكا� ��س "ال�صفع ��ة"� ،أو حتى مب�سرت
ديفيد المي ،ع�ض ��و الربملان ،و�آرائه حول
قان ��ون الأطف ��ال لع ��ام � .)2004إن ��ه حق ��ا

كابو�س الطبقة الو�سط ��ى ،و�أولئك الذين
�شاه ��دوا فيلم مايكل هاني ��ك "خمفي" ،قد
يج ��دون �أنف�سه ��م منعم�ي�ن النظ ��ر يف كل
مللم�ت�ر مرب ��ع م ��ن ال�شا�ش ��ة ب�ي�ن افتتاح
وانتهاء لقطات الفيلم.
قدر بوالن�سك ��ي التع�س هو �أن يكون لديه
مواق ��ع ت�صوير �أمريكي ��ة م�صطنعة وغري
�أ�صيل ��ة .ومبعرفتنا ان ��ه ال ميكن للمخرج
�أن ي�ض ��ع قدم ��ا يف الوالي ��ات املتحدة ،فال
ي�سعنا �سوى الإعجاب بالطريقة التي كان
فيه ��ا م�شهدا ل�ش ��ارع �أمريكي ،منظورا من
خالل نافذة ،يبدو مف�ب�ركا .وال ميكننا �إال

�أن نت�س ��اءل ما �إذا مل يك ��ن توزيع الأدوار
ب�ي�ن زوج املمثل نْ
�ْي� الأمريكي�ي�ن (فو�س�ت�ر
نْ
املمثلي الأوربيني
ورايلي) ،مقاب ��ل زوج
(ون�سل ��ت ووالت ��ز) ،ع�شوائيا� ،أو حتى ما
�إذا كان هن ��اك �ش ��يء من مغ ��زى �شخ�صي
واع للمخرج يف هذه الدراما من لوم
غ�ي�ر ٍ
�أو غ�ضب على �أمريكا.
التوت ��رات هي ،عل ��ى نحو مقن ��ع� ،شديدة
وبغي�ض ��ة ـ� �ـ ويف الأغل ��ب ح�ي�ن تكون بال
كالم .يب ��د�أ ذل ��ك اجلان ��ب الال�شع ��وري
م ��ن الغرائ ��ز البهيمية يحت ��دم حموّ ما يف
امل ��كان� ،أ�شب ��ه بالأطف ��ال يف رواية "لورد
الذباب" .فو�سرت بوجهها الغا�ضب املتوتر
املحتقن وعلى و�شك االنفجار (التي ت�شبه
في ��ه بورتريه ��ات بيك ��ون) ،ت� ��ؤدي �أف�ضل
�أدوارها منذ �سنوات عديدة ،وكري�ستوفر
والتز ،ب ��دور حمامي ال�ش ��ركات ال�ساخر،
ه ��و دم ��ث وداهي ��ة .لك ��ن عندم ��ا يحت ��دم
بينهما اخلالف ح ��ول املجازر (هي ب�صدد
كتابة درا�سة جادة ع ��ن دارفور) ،ف�إنه من
امل�ستغ ��رب �أن تنح ��ط بينيل ��وب �إىل ح ��د
الإ�شارة �إىل لهجة �ألن النم�ساوية ،وتبدي
مالحظته ��ا ب�ش ��كل �إهانة .فيل ��م فيه بع�ض
اجلراح ،لكنه لي�س جمزرة.
عن� :صحيفة الغارديان

